Hørret Stille-skov for
småtgående
af Knud Ramian, Medlem af FUAM, Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder
Denne pjece er et udkast og et led i et privat projekt, der kortlægger allerede eksisterende
vandremuligheder, der kan udnyttes af småtgående i og omkring Aarhus. Flere pjecer er
under udarbejdelse. På et tidspunkt vil Aarhus Kommune udgive deres bud på
tilgængelighed i skovene.
Småtgående
Småtgående skovgæster er en talrig skare af mennesker, som må bevæge sig langsomt og
ikke kan tage benene på nakken, når det gælder. Det kan være mødre med barnevogne,
børn og specielt børn i grupper, bevægelseshæmmede, dertil også visse grupper af voksne
der må betragtes som småtgående, da de ikke kan bruge smalle stier. Også 70+’ere kan
være langsomt gående personer, hvoraf nogle er afhængige af stok, rollator eller kørestol.
Det er en stor og meget forskelligartet gruppe, som ikke har et talerør. De småtgående er
helt afhængig af, at Aarhus kommunes tilgængelighedspolitik er gældende og bliver ført ud i
livet. Hørret skov kan som en af de få skove syd for Aarhus byde dem på naturoplevelser,
og tage de nødvendige hensyn.

Hørret skov er en stilleskov.
Hørret skov er udlagt som ”stilleskov” med fokus på ‘den stille naturoplevelse, der giver
plads til ro og fordybelse’. Brugertrykket er lavere end i Marselisborg Skovene, og det er jo
netop meningen med en stilleskov. I Hørret stilleskov kommer ingen mountainbikere, der er
ingen løbestier og intet organiseret friluftsliv. Der er ligefrem en hestefri rute uden hestelort.
I skoven er der meget urørt skov. Væltede træer bliver liggende og skaber levegrundlag for
nye plante- og dyrearter
Hørret skov er en lille skov på 85 hektar. Skoven er en varieret skov med vandløb og
engdrag som Uller eng, hvor ejerlavets kvier laver naturpleje om sommeren. Skoven er
kendt som en af de smukkeste anemoneskove med både hvide og gule anemoner. Man kan
kan også nde områder med ramsløg. En stor bestand af kronhjorte holder til i skoven.
Skoven er også rig på fortidsminder. (se litteraturlisten)
Parkering:
Kør til Hørret skovvej 34. Her ndes parkeringsplads lige ved indkørslen til skoven. Denne
indgang anbefales til småtgående. Bus 100 stopper ved starten af Hørret Skovvej. Der kan
også parkeres ved indkørsel fra Hørretvej. Bus 16 holder ved Stenege, men vejen herfra til
skoven er ret stejl. Der er parkering ved Hovstien med en jævn trampesti til skovkanten
Muligheder for småtgåend
I modsætning til fx Marselisborg skovene kan småtgående benytte meget store dele af
Hørret skov. På det nedenstående kort er vist nogle af de muligheder Hørret Skov byder
småtgående på.
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Rute 1 er brede grusveje til en rundtur på næsten 3 km. Start ved Hørret Skovvej. Stigninger
er ikke større end man kan køre der med el-kørestole, men den er for ujævn rollatorer. 1a
og 1b har et fald/stigning på 6 meter

Rute 2 er en næsten ad rute til den smukke blomsterige Uller Eng.T/r er den knap 1.5 km.
Start ved Hørret Skovvej. På det meste af ruten vil der heller ikke være heste og deres
efterladenskaber.
Rute 3 er mindre, men jævne veje for bedre gående. Start ved Hørret skovvej og tag 1. vej
tv. Drej til højre i krydset mod engen og fortsæt lige ud til (3). Gå til højre tilbage til
parkeringspladsen. De kan være ujævne pga ridning, specielt i vådt vejr. Ruten er 2,5 km.
Der er bænke på alle ruterne. Se B på kortet
Rute 4 En særlig mulighed er et besøg på Hørret enge, der er parkeringspladser på
Hovstien. Herfra går en jævn trampesti langs engen hen til skovkanten. Det er en meget ot
tur langs en ådal ved Kapelbækken med græssere og masser af fugle. Tag kikkert med. Det
er 1,5 km tur/retur. Trampestien er et smalt spor og kun egnet for gående.
Stille-stien
Har man øjenene med sig eller spørger sig for, kan man nde stille-stien ( se nedenfor) , der
fører fra parkeringspladsen ved Hørret Skovvej
og tværs gennem skoven - en helt speciel
oplevelse.

Deltagelse
Vil du deltage i udforskning og test af de
smågåendes muligheder i Aarhus er du
velkommen til at kontakte forfatteren på
knud@ramian.dk

Litteratu
https://fortidsmindeguide.dk/lokaliteter/bondestenalder/horret-skov-dysse-og-gravehoje
http://danarige.dk/hoerret-skov
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/https://www.fugleognatur.dk/forum/
show_message.asp?
page=1&MessageID=439717&ForumID=6

